
Oppvekst og kvalifisering

Velkommen til  
barnehage i Larvik!



LEK OG LÆRING
Barna skal få oppleve glede ved å leke med 
andre i barnehagen. I leken får barna 

venner og blir inkludert i det sosiale 
felles skapet. Lek med andre barn er også 
svært viktig for språkutviklingen og for å 
lære norsk. Barnehagen skal legge til rette 
for at alle får delta i leken.

FLERSPRÅKLIGE BARN
Det å kunne flere språk er en stor ressurs, 
for både barnet selv og for samfunnet. 
Personalet skal støtte og anerkjenne 
barnas morsmål, samtidig som de skal 
fremme og utvikle barnas norskspråklige 
kompetanse. Når barnet lærer to språk 
samtidig, er det fint at barnehage og 
foreldre samarbeider, for eksempel ved at 

foreldre og barn snakker sammen hjemme 
på morsmålet/morsmålene om det barna 
har opplevd i barnehagen. Les mer om 
temaet i heftet, Barn i flerspråklige 
familier. Heftet finnes på mange språk, 
med både tekst og lyd.
https://morsmal.no/no/veiledning-til- 
foreldre/5135-informasjonsheftet- 
barn-i-flerspraklige-familier

PLANER FOR ARBEIDET I BARNEHAGEN
Alle barnehager har sin egen årsplan som 
foreldrene får. Årsplanen lages med 
utgangs punkt i den nasjonale planen for 
barnehager: Rammeplan for barnehagen. 

Trivsel, vennskap,  
omsorg og utvikling
I denne brosjyra får du kort informasjon om barnehage, og litt 
om hva som møter dere som barn og foreldre i barnehagen. 
Barnehagen er et sted for trivsel, vennskap, omsorg og utvikling. 
Nesten alle barn før skolealder i Norge går i barnehage. All 
virksomhet i barnehagen er regulert av Lov om barnehager. 





Det lages gjerne også ukeplaner og måneds-
planer. Planene forteller om hvordan 
barnehagen jobber med å gi barna trygghet 
og omsorg, og hvordan de legger til rette for 
lek og læring. Alle barnehager har persona-
le med utdanning som skal ivareta at barna 
får et godt barnehagetilbud.

TAUSHETSPLIKT
Personalet i barnehagen har taushetsplikt. 
Det betyr at ansatte ikke kan dele fortroli-
ge opplysninger om barn, familie og 
kolleger. Brudd på taushetsplikten er 
straffbart. Alle ansatte må levere politi-
attest før de starter å jobbe i barnehage.

SAMARBEID MELLOM FORELDRE  
OG BARNEHAGE
Barnehagen er opptatt av et godt samar-
beid med foreldre. Barnehagen vil svært 
gjerne vite hva dere foreldre synes er 
viktig for barnet. Den daglige praten ved 
levering og henting er viktig. I tillegg har 
barnehagen ulike møter, der det gis 
informasjon om barnehagens innhold og 
arbeidsmåter. Noen møter er foreldremø-
ter for alle, andre er egne samtaler med 
foreldrene til hvert av barna. På slike 
møter kan foreldre komme med syns-
punkter på arbeidet i barnehagen. 
Det fint om de ansatte og foreldrene har 

Spør gjerne  

når dere lurer  

på noe.



Alle barnehager har personale med 
utdanning som skal ivareta at barna 
får et godt barnehagetilbud.

litt tid til en prat om hvordan dagen har 
vært for barnet i barnehagen. Spør gjerne 
når dere lurer på noe.

TOLK 
Barnehagen kan bestille tolk gjennom 
tolketjenesten. Det kan være nyttig å 
benytte tolk for at ansatte og foreldre skal 
være trygge på at de har forstått hver-
andre godt. 

KLÆR OG UTSTYR 
Barn og voksne er ute en stund hver dag 
hele året og trenger klær som passer til all 
slags vær. Hvert barn får sin egen hylle i 
garderoben der de kan ha sine egne klær. 
Les mer om å kle seg i vinterkulda på flere 
språk på nettstedet morsmal.no:  
https://morsmal.no/no/foreldre-norsk/ 
2382-kle-barna-riktig-i-vinterkulda 

MAT 
I noen barnehager har barna med sin 
egen mat. I andre barnehager lages maten 
i barnehagen. Da serveres det for det 
meste brød, frukt og grønnsaker. Forel-
drene betaler litt for dette. Gi beskjed til 
barnehagen dersom barnet ditt har 

allergi, eller om det er mat barnet ikke 
skal spise på grunn av religion. 

BURSDAGSFEIRING 
Det er tradisjon at personalet i barneha-
gen markerer barnets fødselsdag.  
Hvordan dette gjøres, varierer fra 
barnehage til barnehage. Barna gleder seg 
gjerne veldig til å bli feiret i barnehagen.

BETALING 
Dere kan ha rett til redusert betaling eller 
friplass. Det er informasjon om dette på 
kommunens nettsider: 
https://www.larvik.kommune.no/
barnehage/pris-og-redusert-betaling/
Viktig!: Det må søkes om redusert 
betaling innen 01.06. før hvert nytt 
barnehageår starter.

OPPSTART 
Når barnet begynner i barnehagen, er en 
av foreldrene med de første dagene. Noen 
arbeidsgivere gir foreldre fri med lønn til 
dette. Dere blir enige med pedagogisk 
leder om hvor lang tid dere bør være 
tilstede i barnehagen for at barnet skal 
føle seg trygt. 



larvik.kommune.no

Barnehagen er et sted for 
trivsel, vennskap, omsorg 
og utvikling. 

 


